Dôvodová správa
k Návrhu rozpočtu obce Veterná Poruba na roky 2023, 2024 a 2025
Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmu územnej samospráve.
Zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na
príslušný rok 2023, pričom rozpočet na roky 2024 a 2025 je orientačný a bude sa upresňovať v
ďalšom rozpočtovom roku.
Návrh rozpočtu Obce Veterná Poruba na rok 2023 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch
hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na
predpokladané vlastné príjmy obce a výdavky, ktoré obsahujú nárast miezd u pedagogických
zamestnancov a zamestnancov verejnej správy o 10 až 12 % a výrazný nárast energií z dôvodu
energetickej krízy. V čase zostavovania rozpočtu obce na rok 2023 nie je schválený štátny
rozpočet SR, v ktorom by bol určený objem podielu obce na výnose dane z príjmov fyzických
osôb. Z uvedeného dôvodu aj z dôvodu konania komunálnych volieb v októbri 2022 je návrh
rozpočtu zostavený len ako bežný rozpočet, ktorého súčasťou sú finančné operácie výdavkové
týkajúce sa splácania komerčného úveru poskytnutého na úhradu nákladov na vybudovanie
miestnej komunikácie v novom stavebnom obvode v sume 18 000,- €. Od roku 2024 sú tieto
navýšené o sumu 2 000,- €, z dôvodu záväzku obce uhradiť v štyroch rovnakých splátkach
návratnú finančnú výpomoc danú zo štátu v roku 2020 na vykrytie výpadku príjmu
z podielových daní z dôvodu pandémie COVID 19. Celková suma návratnej výpomoci pre našu
obec bola vo výške 8 000,- €, ktorú je obec povinná vrátiť od roku 2024 do roku 2027
v rovnakých ročných splátkach.
Keďže objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie
nie je zatiaľ stanovený, je ich financovanie plánované podľa skutočne poskytnutých zdrojov
v roku 2022.
Návrh rozpočtu Obce Veterná Poruba na rok 2023 je stanovený ako prebytkový,
predpokladá celkové príjmy v sume 240 200,- € a výdavky v sume 230 950,- €. Bežný rozpočet
je navrhovaný ako prebytkový vo výške 27 250,- €, kapitálový rozpočet nie je rozpočtovaný.
Rozpočet finančných operácií je navrhovaný ako schodkový (splácanie úveru) vo výške
18 000,- €. Konečný rozdiel je prebytok vo výške 9 250,- €. V predloženom návrhu na rok
2023 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného
alebo prebytkového bežného rozpočtu.
Kapitálové výdavky bude možné plánovať v priebehu roku 2023 novým obecným
zastupiteľstvom čerpaním rezervného fondu, ktorý je k termínu rozstavovania rozpočtu vo
výške 54 090,86,- €.
Odhad príjmov na rok 2023 vychádza z vývoja roku 2022, a to v jednotlivých druhoch
miestnych daní, poplatkov, z transferov a príjmov z podielových daní to ŠR a z prognózy
vývoja makroekonomických ukazovateľov, ako aj zo schválených a pripravovaných zákonov v
daňovej legislatíve i všeobecne záväzných nariadení obce Veterná Poruba.
Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná, doposiaľ nepotvrdená štátnym
rozpočtom. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2022.

